#10 JŪS ESAT ZEMES SĀLS
Mateja ev. 5:13
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Ievads
Kalna svētrunas ievadā Jēzus uzskaitīja virkni pazīmju, pēc kurām nosakāmi patiesi
laimīgie un svētīgie cilvēki – jaundzimušie kristieši. Viņi ir garā nabagi, apbēdināti
par savu grēcīgumu, lēnprātīgi, izsalkuši un izlāpuši pēc Dieva taisnības, žēlsirdīgi,
sirdsšķīsti, miera nesēji starp cilvēkiem un Dievu, un gatavi taisnības dēļ tikt
vajātiem. Kad cilvēks ir šāds, tas ir kļuvis tik ļoti atšķirīgs no pasaules, ka
nenovēršami atstāj dziļu ietekmi uz to.
Tādēļ Jēzus šo ievadu noslēdz ar diviem salīdzinājumiem – zemes sāli un pasaules
gaismu. Šodien domāsim par pirmo no abiem.

Šodienas lasījums
Izlasiet Mateja ev. 5:13-16.

Diskusijas pirmā daļa
1. Kādas domas Tevī rosās, izlasot 13.pantu par zemes sāli?
Lai katrs īsumā pastāsta, kas nav skaidrs, kādi jautājumi rodas, bet uzreiz
atbildes nesniedzam, jo tās seks nodarbības gaitā.

2. Kādas Tev ir asociācijas, dzirdot vārdu “sāls”? Kur tas šodien tiek izmantots?
Vai, Tavuprāt, tas ir drīzāk simbols kaut kam pozitīvam vai negatīvam?
To izmanto uzturā, medicīnā, ceļu uzturēšanā u.c.
Atkarībā no nozares tam ir pozitīva vai negatīva reputācija.

3. Kādas īpašības ir sālim? Uzskaitām visas, kas nāk prātā.
No visām nosauktajām pievēršam īpašu uzmanību šīm:
- Krāsa – kāda tā ir? Balta. Jēzus saka, ka jābūt zemes sālim, kādā krāsā ir
parasta zeme? Tumša. Sāls spilgti izceļas uz tās. Redzam kontrastu!
- Garša – kāda tā ir? Sāļa. Kāds ir ēdiens bez sāls? Neizteiksmīgs. Kontrasts!
- Ja sāli uzliek uz brūces, kāda ir sajūta? Dedzinoša. Kontrasts!
- Ja uzņem caur barību, kā ķermenis reaģē? Rada izteiktas slāpes. Kontrasts!
4. Redzot šīs sāls kontrastainās īpašības, kā varētu Jēzus salīdzinājums “jūs esat
zemes sāls” attiekties uz mums, kristiešiem? Vai Jēzus pavēl mums būt šādiem, vai
paziņo faktu, ka mēs tādi esam?
Ja mēs atbilstam Jēzus uzskaitītajam kristieša modelim (Mat 5:3-12), mēs
būsim tik izteikts kontrasts pasaulē kā sāls pret savu apkārtējo vidi. Jēzus
nepavēl “esiet!”, bet gan paziņo, ka jau esam kā sāls zemes virsū. Tikai tad,
kad būsim atšķirīgi no pasaules, mēs varam to ietekmēt.
5. Kā Jēzus klausītāji varēja uztvert vārdos “jūs esat sāls”? Ko Vecā Derība mācīja par
sāli un tā izmantošanu?
Izlasām dažas Rakstvietas:
- 3 Moz 18:19 – sāls bija derības zīme (vēl šodien Tuvajos Austrumos sāli
izmanto, slēdzot vienošanās, ar to apliecinot gatavību uzņemties atbildību).
- 3 Moz 2:13 – sāls bija obligāta sastāvdaļa upurēšanai.
- Eceķ 16:4 – sāls bija dezinfekcijas līdzeklis.
- 2 Ķēn 2:20-22 – sāls bija dziedināšanas un šķīstīšanas līdzeklis.
- Īj 6:6 – uzturam. U.c.
6. Redzam, ka izmantošanas veidi ir dažādi, bet pamatuzdevums sālim ir tikai viens
– kāds? Kas notiek, ja šis uzdevums netiek izpildīts?
Sāls vienīgais uzdevums ir būt sāļam. Pēc tam jau kāds cits izlemj, kādu tieši
funkciju tam būs jāpilda. Dievs no mums prasa, ka esam sāļi, ka esam
kontrasts šajā pasaulē. Ja sāls nav sāļš, Jēzus skaidri pasaka, kas ar to tiek
izdarīts – Mat 5:13. Ko tas nozīmē?
Tas nenozīmē kristietim pazaudēt glābšanu, bet savu liecības spēku pasaulē.
Mūsdienās sāls savu sāļumu vairs nezaudē tik izteikti, bet agrāk tas nebija
rafinēts un mēdza zaudēt šo savu pamatīpašību. Tādā gadījumā to nemeta
augsnē, kur tas iznīcinātu jebkādu dzīvību, bet uz ceļa, kur cilvēki to samina.

Paralēlā Rakstvieta
Izlasām Lūkas ev. 14:25-35, kur Jēzus paskaidro, ko nozīmē būt patiesam Viņa
māceklim.
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Diskusijas otrā daļa
7. Ko Jēzus šajā Rakstvietā saka – nozīmē būt sālim? Kā 33.pants ir saistīts ar sāli?
Jēzus šajos vienpadsmit pantos paskaidro, ka katram cilvēkam ir jāsaprot, ko
nozīmē sekot Jēzum, un kādas tam būs sekas. Ceļot māju, celtnieks jau izprot,
ko šis darbs no viņa prasīs. Tāpat ir ar Jēzus sekošanu – ja neesam gatavi
tām sekām, kādas Jēzus nosauc (būt par sāli un radīt ne vienmēr patīkamu
kontrastu pasaulē), tad mēs neesam Viņa patiesie mācekļi.
33.pantā Jēzus saka, ka būt par sāli nozīmē atteikties no visa pārējā, ja tas
nepieciešams, lai izpildītu savu pamatuzdevumu – būt sāļam. Atdot visu, lai
kļūtu par to, kam esam radīti, dzemdināti.
8. Kādēļ mums vispār jābūt sāļiem, kontrastainiem šajā pasaulē?
Agrāk, kad nebija ledusskapju, vienīgais veids kā saglabāt gaļu svaigu un
lietojamu, bija ieberzēt tajā sāli. Tas pasargāja no satrūdēšanas. Šī pasaule
ir satrūdēšanas procesā, cilvēki bez Dieva glābjošās patiesības iet pazušanā.
Tai vajadzīgs sāls. Daudziem cilvēkiem mums apkārt mēs esam vienīgais sāls,
kas tos spēj glābt. Dievs mūsu sūta kā sāli, bet ja mēs zaudējam savu sāļumu,
kāda cerība paliek šiem cilvēkiem?
Šajā Bībeles oriģināltekstā grieķu valodā darbības vārdam izmantots galējais
uzsvars, līdz ar to teikums skan šādi – “tikai jūs esat zemes sāls”. Ja mēs
nepildīsim savu galveno uzdevumu, būt par liecību, kurš vēl to darīs?
Pāvils raksta Timotejam (2 Tim 3:13), ka pasaule paliek tikai ļaunāka un
ļaunāka, tā satrūd, ja blakus nav sāls, kas to šo procesu bremzē, un gaisma,
kas šo stāvokli nesāk vilkt uz pretējo pusi – dziedināšanu.
9. Kristieši ar savu liecību aptur pasaules trūdēšanu, un Dievs šo taisno dēļ saudzē
pasauli. Dievs apsolīja Ābrahāmam (1 Moz 18:16-33) saudzēt visu Sodomu un
Gomoru vien desmit taisno dēļ. Dievs saudzēs daudzus Tevis dēļ, ja nesīsi liecību,
kas viņos iedarbosies kā sāls. Kas ir tie cilvēki Tavā dzīvē, kurem Tu vari būt sāls?
Uzskaitām konkrētus cilvēkus. Un apņemamies sākt lūgt par viņiem, lai
Dievs rada mums iespējas būt viņiem par sāli.

10. Ko prakstiski nozīmē būt sāļam? Kā tas attiecas uz Tevi personīgi un kā uz
draudzi kopumā?
Jēzus ne bez iemesla min divus salīdzinājumus – zemes sāli un pasaules
gaismu. Pirmā ir iekšējā, bieži vien neredzamā ietekme, klusā priekšzīme
caur mūsu uzdevību. Otra ir ārējā, redzamā, Dieva Vārda sludināšana.
Bet abi ir paredzēti lietošanai daudzskaitlī – viens sāls grauds izdarīs mazu
ietekmi, vairumā tas ir spēcīgs. Viens gaismas stars panāk maz, daudzi kopā
ir spoži. Tādēļ šis uzdevums ir gan man personīgi, gan draudzei kopumā.
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11. Izlasām Kol 4:6 - vai apkārtējie cilvēki jūt Tavu sāļumu? Ko šī Rakstvieta atklāj
par sāļumu ikdienas dzīvē, sarunās?
Spēt ikvienam atbildēt nozīmē zināt, ko Dievs par šo jautājumu ir atklājis
Savā Vārdā. Tādēļ visātrākais ceļš uz “sāļu” dzīvesveidu ved cauri Dieva
Vārda izpratnei.
12. Noslēdzot, izlasīsim Mk 9:47-50. Ko nozīmē Jēzus vārdi 49.pantā?
Jaunajā Bībeles tulkojamā ir komentārs pie šī panta “Cits iespējams
tulkojums: katrs upuris tiks ar sāli sālīts” – mēs katrs vienu dienu tiksim
pienesti kā upuris Dieva priekšā, un tad atšķirība starp Dievam
pieņemamajiem un nepieņemamajiem upuriem būs – sāls klātbūtne (kā
lasījām 3 Moz 2:13). Tādēļ šī garīgā sāls klātbūtne Tavā dzīvē var būt drošs
apstiprinājums tam, ka Tu tiešām esi Jēzus “sālīts” un darīt par zemes sāli.

Noslēgums
Jēzus neapgalvo, ka kristietis var nebūt sāls. Tādēļ jautājums Tev nav – vai Tu esi
sāls? Jautājums ir, vai Tu esi sāļš? Turi sāli sevī!
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